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ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΣΗ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ Ε.Ε.Ρ.

Αγαπητέ συνάδελφε,
Μετά τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της Γενικής Συνέλευσης
Αρχαιρεσιών για τις 21/11/2021 (και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας για τις
28/11/2021) και σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού σου αποστέλλουμε:
1)

το ΛΕΥΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, ένα κενό ψηφοδέλτιο και έναν ΛΕΥΚΟ ΦΑΚΕΛΟ, για
να μπορέσεις να συμμετάσχεις στις Αρχαιρεσίες νέου Διοικητικού Συμβουλίου και
Εξελεγκτικής Επιτροπής. Στο ψηφοδέλτιο μπορείς να επιλέξεις:
- μέχρι έναν (1) για Πρόεδρο
- μέχρι έξι (6) για Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
- μέχρι τρία (3) για μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής
βάζοντας ένα σταυρό (+) στην αρχή του ονόματος των υποψηφίων που επιθυμείς
να ψηφίσεις.

2) Το ΓΑΛΑΖΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, ένα κενό ψηφοδέλτιο και έναν ΓΑΛΑΖΙΟ ΦΑΚΕΛΟ,
για να ψηφίσεις για τα προς μετάταξη μέλη. Στο ψηφοδέλτιο βάζεις ένα σταυρό
(+) στην αρχή του ονόματος των υποψηφίων που επιθυμείς να ψηφίσεις για την
μετάταξή τους σε τακτικά μέλη.
Στη συνέχεια
- εσωκλείεις το λευκό ψηφοδέλτιο ή το κενό ψηφοδέλτιο μέσα στον λευκό
φάκελο
- εσωκλείεις το γαλάζιο ψηφοδέλτιο ή το κενό ψηφοδέλτιο μέσα στον γαλάζιο
φάκελο
- σφραγίζεις τους φακέλους
- τους τοποθετείς στον προπληρωμένο φάκελο αλληλογραφίας ΕΛΤΑ μαζί με
φωτοτυπίες
o της ραδιοερασιτεχνικής σου άδειας, που πρέπει να είναι σε ισχύ,
o του αστυνομικού δελτίου ταυτότητάς σου
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μη γραφεί τίποτα πάνω στους φακέλους με τα ψηφοδέλτια!
Στη συνέχεια, το συντομότερο δυνατό ρίχνεις μέσα σ’ ένα ταχυδρομικό κουτί ΕΛΤΑ
τον προπληρωμένο φάκελο αλληλογραφίας με τη διεύθυνση που ήδη αναγράφεται
επάνω: Κον ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΑΪΚΟ, POSTE RESTANTE, Κ.Τ.Α., 102 00 ΑΘΗΝΑ.
Σου υπενθυμίζουμε ότι για τη συμμετοχή σου μετά ψήφου στη Γενική Συνέλευση θα
πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να είσαι ταμιακά ενήμερος.
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείς να επικοινωνείς μαζί μας
μέσω e-mail στο raag-hq@raag.org.

